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א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' “מולע"נ: 
יצחק בן שושנה חמשנה, ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם 

 אליהו איטח בן עזיזה‘ ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

אילה יסכה לזב"ק: 
בת יפה, איילת עליה 

  בת אסתר. 

שירה , נועה להצלחת:  
ויהונתן אביחי בני שני,  

טליה ותאיר בת רחל, תאיר 
   ינה.  ‘ערביה בת דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

  ‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 250-4578757לתגובות תרומות הארות והערות: 

 7775842-28ניתן לשלוח גם בפקס: 

 ם  úפי עותקים בארץ ובעוúון מופץ באúהע
 úז" עישהבן משה אלפסי ע"נ מור אבי רבי úמוקדש 

 45:81כניסת שבת: 
 91:91שקיעה: 

 45:81צאת השבת: 
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 לפי אופק נתיבות
 שבת שלום ומבורך

 העלון נתרם לעילוי נשמת:
 לבית לוי -חנינה בת נעימה

 לבית כהן -וסביחה בת נעימה 
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 האם מותר למלמד לערב 
 את כל הכסף שקיבל 
 מהורי התלמידים יחד 

ת והוא אדם ירא “ מנדל הוא מלמד בת ‘  : ר שאלה לדיון 
ד לפני “ ע יו “ שמים מאד, שלמד היטב הלכות מלמדים בשו 

שנטל את משרת המלמדות על עצמו, והוא יודע עד כמה 
חד  א ל  כ ב ו  תי כוחו ל  כ את  השקיע  ל ב  י י חו א מ הו
מהתלמידים, ומשתדל לקיים את חובתו כראוי. והנה 
כשהגיע חג הפורים וכמקובל הורי התלמידים שולחים 
משלוח מנות ומצרפים מעטפות עם כסף עבור המלמד, 

י שיראה שאחד מהורי התלמידים “ מנדל שע ‘  חשש ר 
שלח מעט כסף ]שלא כפי יכולתו להערכת המלמד[, 
יגרום הדבר לתרעומת כלפיו, ויפגע ביחס שהוא נותן לבן 
שלו, וכן להיפך, אם יראה שאחד מהורי התלמידים נתן 
סכום גדול במיוחד יגרום הדבר לתת לבן שלו יחס מיוחד 

מנדל שיפתח את ‘  על חשבון יתר התלמידים, לכן ביקש ר 
המעטפות הסגורות שלא בנוכחותו, ויכניס את כל הכסף 

מנדל לא ‘  הנמצא בהן למעטפה אחת גדולה באופן שר 
יידע כמה שלח כל אחד מן ההורים, ותהיה הכרת הטובה 

מנדל את ‘  שלו שוה כלפי כולם. לאחר הפורים פגש ר 
הורי אחד התלמידים שכנראה הניח סכום גדול במעטפה 
וציפה להתייחסות מיוחדת עבור הנתינה שלו, וכשראה 

מנדל סיפר ‘  מנדל אינו מתייחס לענין שאלו על כך, ור ‘ שר
לו על הנהגה זו שהוא נוהג, ואותו הורה התרעם עליו 
מאד, ואמר שאם היה יודע שהוא נוהג כן לא היה מניח 

כ, וכל מטרתו היתה אכן לגרום לו להתייחס “סכום גדול כ
 באופן מיוחד לבנו הזקוק לכך. הצדק עם מי?

 
א אמר “ : הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט תשובה 

לי שבודאי לכתחילה אין מן הראוי לעשות כן, שהנותנים 
מצפים לברכת יישר כח על נתינתם, ואינה דומה ברכת 
יישר כח על מתנה רגילה או מועטת לברכת יישר כח על 
מתנה גדולה. ומכל מקום בדיעבד מה שעשה עשה ואין 
כאן חשש גזל ומותר לו להשתמש בכסף ללא חשש. וכן 
הסכימו הגאונים רבי יעקב מאיר שטרן, רבי יצחק 

מ שטרן שבודאי “ א. ואמר הגרי “ זילברשטיין שליט 
צודקת טענת האב שאם היה יודע שהמלמד אינו יודע 

כ, ומכל מקום בדיעבד “ כמה נתן לא היה נותן סך גדול כ 
 אינו חייב להחזיר את הכסף.

א אמר לי שבאמת בגלל “ והגאון רבי מרדכי גרוס שליט
סיבה זו מקובל אצלם שלא נותנים מעטפות עם כסף 
למלמדים, כדי שלא לגרום למלמד להעדיף את אחד 

מ “ התלמידים על פני חבירו בשעת השיעור. אבל מ 
במקום שכן מקובל לתת מעטפות עם כסף, בודאי 
המלמד מכיר טובה לאלו שנתנו נתינה גדולה, וגם אם 
ונזהר בשעת השיעור להתייחס לכל  ירא שמים 

הוא ‘  התלמידים כראוי, מכל מקום בשעת ההפסקה וכדו 
עוזר ומשיע יותר בבניהם, או מסייע להם במבחנים 

ב, ולכן באמת צריך המלמד לדעת מי נתן נתינה “ וכיו 
 גדולה ומצפה שבתמורה יקדם את בנו ויסייע לו יותר.

                     
 הבדל ברכות

 ברכה אחרת? -ברכה אחת, ובכלי -היכי תמצי, בפה

אריכות ימים ובריאות 
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‘ ’

סוחר טוב תמיד חי בחשבון. בסוף כל יום 
הוא סופר את הפדיון היומי, מידי חודש מחשב 
הוא את ההוצאות. מוחו מחשב תמיד במה עליו 
להשקיע יותר ובמה פחות, באלו הוצאות עליו 
לחסוך ובמה לא, כמה חייבים לו, כמה הוא 
חייב, וכו'. אולם החשבון הגדול ביותר מגיע 
 . ' בסוף השנה, בעת עריכת ה'מאזן השנתי
ה'מאזן השנתי' נותן מבט כולל ורחב יותר על 

העסק, זהו הזמן האידיאלי להסיק 
מסקנות טובות יותר, לשפר ולייעל 
את העסק בצורה משמעותית. שום 
סוחר לא יוותר על החשבונות 

 הסוף שנתיים. 
 כולנו סוחרים! 

הוא יריד ענק,   -העולם הזה  
שבו אנו הסוחרים, המחליטים מה 
לקנות ומה לא, מאלו הפסדים 
ונזקים צריך להיזהר, במה שווה 

 להשקיע ובמה לא. 
ִלים    -''ַעל ּכֵן ֹיאְמרּו ַהּמוׁשְ
' )במדבר כא כז(   ן!' ּבֹו  -ּבֹאּו ֶחׁשְ

המושלים על יצרם חיים תמיד 
בחשבון. יהודים יראים ושלמים 
עושים לעצמם חשבון נפש בכל 

 יום ויום. 
אולם החודש האחרון של 

הוא חודש   -השנה, חודש ''אלול''  
המיוחד לכך ביותר. זהו הזמן 

ורחב, לבלוש  ן נפש אמיתי  לערוך חשבו
ולהתבונן היטב בנבכי הלב, ובכך להגיע מוכנים 

יום הדין. כמאמר הפסוק   -אל יום ראש השנה  
ְוָנׁשּוָבה   -)איכה ג מ(: ''ַנְחּפְׂשָה ְדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה  

 ַעד ה'''. 
יש אנשים שחושבים שאלול זה כמין מעבר 

זמן  ן תחילת  ום   -שבא בי י ו לראש השנה 
ה נתן לנו “ הכיפורים. זאת טעות גדולה! הקב 

ארבעים יום בעבור לתקן את הטעויות שלנו, 
את הפגיעות בבין אדם לחבירו ובין אדם 
למקום שצריך לתקן בכל השנה ובפרט בעת 

 הזאת של הימים נוראים.
ה. “ הימים הנוראיים זה מתנה מאת הקב 

והשאלה הנשאלת היא, למה דווקא ארבעים 
 ‘?הר סיני’יום למה לא שלוש ימים כמו במעמד 

אלא, מורי ורבותיי, ארבעים יום הללו זה 
ארבעים ימי סליחה וכפרה. והראיה היא ממשה 

ה גם בעבור לוחות ראשונות “ רבנו שעלה לקב 
וגם בעבור לוחות שניות וזה ארך כארבעים יום. 
וגם חטא העגל שמשה רבנו ביקש שימחל להם 
התעכב ארבעים יום. לא שווה לפספס! זכרו! 

 כל יום יום שווה זהב!!!
"אני חייב לספר לכם סיפור קטן", פתח 
מגיד המשרים רבי חיים זאיד שליט"א, "תחזיקו 
טוב, בעלי לב חלש, לא לקרוא! והקב"ה גלגל 
את הסיפור הזה דווקא עכשיו לזיכוי הרבים". 

 מפחיד!
אשתי היקרה שולחת אותי לשיכון ה' 

מה, אישה שולחת הולכים, )גם   -לקנות דבר 
( אני הולך  . . לכבד אישה, וגם מפני הפחד.

בשמחה ומגיע לשיכון ה' ומסדר מה שאני צריך, 
)אני בכוונה לא מציין זאת כדי שלא יווצר 
חלילה איסור של לשון הרע(, בקומה שניה אני 
יוצא מהדלת, ועולים במדרגות שני ילדים 

 מהמשפחה ליד ועוד אחד מהמשפחה ממול. 
שני הילדים נכנסו לבית שלהם, והילד 
השלישי מחכה להם בחוץ שיצאו. ואותו הילד 
קנה ברד מהחנות. האבא של הילדים יצא 
החוצה, מפניו נראה שהוא מנהל 
. הוא מסתכל על  . את העולם.
הילד הקטן ואומר לו, כמה עולה 
הברד? הילד אומר לו, קניתי פה 
מהסופר ליד. ושאל אותו שוב 
כמה עלה לך, שתי שקל?, ענה לו 
כן אבל לא אומרים שתי שקל 

 שתי שקלים. -אלא 'שני שקל'
ההוא עם כל הפוזה שלו, צעק 
עליו ואמר לו אתה לא תגיד לי 
. ופשוט והוריד לו  . איך לדבר.
סטירה. זה היה צפוי שזה יקרה, 

 -נגעת בו   -אדם שהוא עם אגו 
הסיפור הסתיים... מסכן ילד קטן 

מה קרה??   -העיר לך על דקדוק 
 נחרב העולם, לא קרה כלום.

הוא לא שם לב שאני רואה הכל 
מהקומה למעלה, אבל שתקתי. 
כאב לי מאוד על הילד שהוא 
התחיל לבכות. והילד עולה לאביו 
לקומה שלישית וסיפר לו. היה מעניין אותי מה 
האבא יעשה לו כשיספר לו את הסיפור. ירדתי 
למטה, האבא של הילד עם הברד נמצא למטה, 
והוא רואה אותי ואומר לי: "הרב זאיד, איזה 
זכות יש לנו שאתה בבניין, אני מחפש שידוך 
לילד שלי, בבקשה ממך שתברך אותי". ברכתי 
אותו שיזכה להכניסו בחופתו, ולא ידעתי בכלל 

 שזה האבא של אותו הילד. 
והנה הילד יורד למטה בוכה בדמעות 
שליש ומספר לאבא שאותו שכן הרביץ לו. אני 
ידעתי מה הולך לקרות ואמרתי לו, תעצור לפני 
שזה יתחיל. אני ראיתי מה קרה. וסיפרתי לו, 
שהבן שלך פגע בו כנראה ולכן התעצבן. אמרתי 

ויש ‘  אהבת חינם ’ לו, תקשיב טוב טוב: יש  
אהבת ‘? ’ אהבת חינם ’ מה זה  ‘.  שנאת חינם ’ 

פירושו של דבר שאם אני בא לפה זה   -‘ חינם 
לא חכמה שהקורא יגיד הרב זאיד אתה צדיק 
אני אוהב את הסיפורים שלך וישלח לי צ'יק של 
חמשת אלפים שקל, אני לא יכבד אותו? בטח 

זה מי שמכעיס אותי ‘  אהבת חינם ’ שכן!... אלא  
ולא עושה כפי מה שאני רוצה ובכל זאת אני 
ן קשה מאוד אבל  ו סי י נ זה   ! מכבד אותו
מתגברים. אמרתי לאותו יהודי, יש לך ניסיון 
גדול מאוד, אתה רוצה לצעוק עליו, אבל אתה 
 עכשיו תשתוק. הקב"ה שולח לך ניסיון תתגבר! 
תשמעו טוב! אותו אדם אומר לי, אם אני 
אתגבר יהיה לי ישועה? אמרתי לו, תקשיב טוב, 
אני לא מקובל, אבל אדם שנותן אהבת חינם 

אין ספק. הם עלו   -לחברו וודאי שיראה ישועות
 הבא < |‘ ביחד לבית והבן נרגע. | המשך בעמ

ההוא עם כל 
הפוזה שלו, 
צעק עליו 

ואמר לו אתה 
תגיד לי איך 

לדבר... 
ופשוט 

והוריד לו 
 סטירה

אחרי שהתעסקנו מעט ונגענו ברדידה על  א“הרב חיים זאיד שליט
חודש אלול הקרב ובא, הדגשנו במה שהבאנו 

 קצת יותר על לימוד התורה.
אבל יש את הצד השני של המטבע. יש את 
אלו שדואגים שלא יהיה חילול השם, וסוף 

 סוף הם גם מרבים את כבודו של השם יתברך.
בשורות הבאות ננסה מעט לבנו תמונה 
מחזקת ומרגשת כיצד מרן קודש הקודשים, 

א, היה נוקם את נקמת ” סידנא בבא סאלי זיע 
 השם. מרתק ומיוחד לאלול!

כידוע שהסבא קדישא, סידנא בבא סאלי 
זיע"א היה רב של כל אזור תפלילאת. והנה יום 
אחד באים ואומרים לו שיש בעיה, משום שיש 
מושל חדש ואותו מושל 'לא אוהב' יהודים, וכל 
פעם שבאים אליו לדון יהודי וגוי הוא תמיד היה 
מצדיק את הגוי, ולא רק זה אלא גם כשהיה 
מכניס את היהודי לכלא, לא היה נותן להכניס לו 
תפילין, טלית ואוכל כשר, וממש מתנהגים 

 באכזריות על אותו אדם.
סידנא בבא סאלי זיע"א שמע זאת, ואמר 
שיקבעו לו פגישה אצל המושל וקבעו לו פגישה 
בשעה ארבע. בבא סאלי זיע"א איחר לפגישה. 
שאל אותו המושל למה אחרת? אמר לו הם 
קבעו לארבע אבל, בשעה ארבע אני מתפלל 
מנחה לה' יתברך, ואצל יהודים קודם מדברים 
עם מלך מלכי המלכים ורק אחר כך הולכים 
לדבר עם מלך בשר ודם. המושל החל לומר לו 
שהתפילות שלו לא שוות כלום, אתם הרגתם 
ומי ששופך דמים   , י ימ"ש שר" ישוע  את 
התפילות שלו לא מתקבלות, וחבל על התפילות. 
ובבא סאלי זיע"א גילה שהוא נוצרי, ואמר לו מה 
אכפת לך זה יהודי שלנו שלא הלך בדרכנו והיה 
חייב מיתה ולכן הרגנו אותו. המושל ששמע זאת 
התחיל להתווכח איתו ולבסוף גילה דעתו 
שרוצה להתנקם ביהודים ולצערם ולדכותם. 
ברגע שבבא סאלי שמע את התכוניות שלו, נתן 
לו שתי סטירות מצלצלות בפני כל העם. אותו 
מושל היה אדום כולו וציווה מכולם לצאת 
ולסגור את הדלת. אמרו בטוח המושל רוצה 
להרוג אותו ולא רוצה שיראו. אמר לו המושל אני 
רוצה לשאול אותך שתי שאלות. האחת: איך 
העזת לתת לי שתי סטירות ליד כל המשרתים 
שלי. ושנית: אתה יודע שאני יכול להרוג אותך, 
אתה לא מפחד? אמר לו בבא סאלי זיע"א, אני 
מפחד רק מבורא עולם. ועוד דבר אתה לא יכול 
להרוג אותי. אמר לו המושל אתה צודק. וסיפר 
לו שמתי שנתן לו שתי סטירות הוא ניסה לנגוע 
באקדח אבל כל פעם שנגע באקדח הוא היה 
יורד לו מהיד. ושוב פעם מנסה לתפוס את 
הנשק ושוב פעם בורח לו מהיד. אמר לו אני 
מבקש מחילה ונישק לו את היד. אמר לו הבבא 
סאלי אם אתה רוצה להכניס יהודי לכלא בצדק 
אתה צריך להסכים להכניס לו תפילין אוכל כשר 
ומה שיצטרך. כמובן שהמושל הסכים לכך ומאז 
נהיה ידיד של הבבא סאלי. ומכאן רואים עד 
כמה העוצמה של גדולי ישראל שהיו מקדישים 
עצמם למען עם ישראל וזה מה שעשה פנחס, 
הוא קינא את ה' ובסוף עצר את המגיפה וכל עם 

 ישראל נשארו בחיים בזכותו.

 ישראל סבא קדישא
למען קידוש 
השם בעולם

 מפי נכדו, מורינו הגאון הצדיק 
 א”רבי משה אביחצירא שליט



יצאתי משיכון ה' לכיוון מכבי אש, ומשם 
לנתניה. פוגש אותי יהודי   135עליתי על קו  

"שלום עליכם הרב זאיד", אמרתי לו, "אני 
ממהר לאוטובוס", הוא שכנע אותי לעמוד עימו, 
ולבסוף נעצרתי.  ואז הוא אומר לי, "הרב קשה 
לי בגלל שיש לי בת עם סכרת נעורים )דירוג 
הכי חמור במחלה( וכל שידוך נופל מה נעשה?", 
לקחתי ממנו את הטלפון. שימו לב! הם גרים 

 בניין ממול לאותה משפחה.
מרוב שהתלהבתי מזה שרואים 
את בורא עולם מול העיניים, הלכתי 
ליד פוטו ציון ונכנסתי אליו שניה, 
ואני אומר לו "לא תאמין ראיתי את 
בורא עולם מול העיניים", ההוא 
קצת נלחץ אבל יצאתי מדעתי אין 

 מה לעשות התרגשות, אמונה.
ד  י מ ו ס  ו ב ו ט ו א ל י  ת ע ג ה
התחלתי לחבר את העניינים, והם 
נפגשים. אני חוזר מנתניה מצלצל 
אלי האבא שהוריד סטירה, ואומר 
לי הרב זאיד יש דין ויש דיין. העולם 
יורד אחרי  י  הוא לא הפקר, אנ
המקרה ללמטה, והנה האוטו לא 
מתניע. )אמרתי לעצמי, מגיע לך! 
עשית צער עם היד קבלת עונש 
בקשר ליד, עכשיו לא תוכל להתניע 
ך  ס ו מ ל ך  ל ו ה י  נ א  ) . ב כ ר ה את 

 ואומרים לי שהלך הראש מנוע. 
אמרתי לו, אתה אשם, אתה גרמת צער 
תתחרט על זה.  הוא אומר לי הרב תבוא לשיכון 
ה', ואני רוצה להכנס איתך אל השכן ולבקש 
ממנו סליחה ובנוסף, קניתי לו משחק של 
 , מאתיים שקל. והגעתי בחזרה לשיכון ה'
והבאנו לילד את המשחק והשכן ביקש ממנו 

 סליחה. 
מתקשר אלי למחרת אותו יהודי, ואומר לי 
אותו יהודי, שבסוף זה לא ראש מנוע אלא 
משהו קטן אחר וזה הסתדר. בורא עולם נתן לו 

 איתות אחרי שקיים אותו לקח אותו בחזרה.
רגע אחד, ומה עם השידוך? תשמעו טוב: 

 אתמול הייתה פגישה רביעית בבית שלי.
הבנו כעת מה זה אהבת חינם, זה לוותר 

 סתם לא בגלל שעשו לך טובה. 
למחרת הלכתי לכנס נשים גדול. ואמרתי 
להם באו ונעשה אהבת חינם, עכשיו מתקשרים 
ומסדרים את הכל. ראיתי אחת בפינה שיושבת 
ובוכה. שאלתי אותה לפשר הזה, והיא מספרת 
לי שהייתה לה דודה שהשפילה אותה ליד כולם 
והיא לא יכולה לסלוח לה, והיא בכתה ובכתה. 

 בעלי לא יתן לי. 
שאלתי אותה מי בעלה והתקשרתי אליו, 
ואמרתי לו ובקשתי ממנו שיאשר לה שתשלים 
איתה. והוספתי לו, שזה הזמן, זה זמן של עת 
רצון בימים אלו שלפני ראש השנה. ואז הוא 
אומר לי הרב אני מחר בבוקר צריך לקבל 
תשובה לגבי בניין, או שאני פושט רגל או שאני 
מפסיד ללא פשיטת רגל. אמרתו לו עכשיו תן 

 לאשתך לטלפן. 
 אשתו התקשרה ודברו והשלימו ביניהם.

צלצל אלי אותו יהודי ואמר לי, הרב זאיד. 
זכיתי לראות ישועה ועוד איך. שלא רק שאין 
פשיטת רגל ולא רק שאין חובות, פשוט סדרו 

 את כל הבניין לטובה, והרווחתי מכך הכל...
אני חייב לסיים עם עוד סיפור מדהים, 
פלא פלאים שממנו נוכל ללמוד על מידת 
הוויתור, בפרט לפני ראש השנה 
שלא נאמר חלילה שהיה מאוחר 

 ולא הספקנו...
. זה לא  . יום אחד קודם. שוב 

 ‘!! חובה’זה  -פסוק או המלצה
 נתחיל.

הייתי באשדוד, ובאחד הרובעים 
אין שם מדרשיה. יש שם שכנים 
שלא רוצים שיכנס שם שום 
תורה, יהודים מנסים לפתוח והם 
צועקים. היה יהודי אחד שהיה 
אמיץ והלך ומצא בניין והכניס 
ריהוט לתוכו ושם שלט קטן, 
ובנוסף, הזמין אותי לשיחת 
פתיחה במדרשיה החדשה. אני 
הולך לאותו מקום ונכנס למסור 

 את השיחה.
איך שאני מתחיל לדבר נכבה 
המזגן. האחראי נכנס ואומר לי 
שאיך שמרימים זה נופל. אמרתי 
להם זה הניסיון, יצר הרע נלחם בנו. לפתע, 
נכנסת למדרשיה אישה עצבנית, אתם לא 
תאמינו אם הייתי משמיע לכם איך היא ירדה 
עלי, לא הייתם מחזיקים מעמד. ולא עוד זה 
היא שפכה עלי את הכוס מים שהיה על 

 השולחן...
אהבת חינם! הפכתי את   -ואז אמרתי 

הראש שתקתי ונרגעתי. ואז אמרתי, "גברת, את 
לא יודעת מה השם שלי, ותקשיבי לי רגע", אני 
מסתכל על הקבוצה המפוחדת שהייתה שם, 
ואמרתי "תאמינו לי, בחיים לא ראיתי אישה 
כזאת נחמדה. אני בסך הכל אורח פה, ואני 

ואמרתי לה, “,  רואה שהכניסו פה ריח של תורה 
 ” , את צודקת אני מסכים איתך", והוספתי
תשבי תשמעי את השיעור, ואח"כ נכנס בהם ” 

יושבת ואמרתי לכולם “.   כמו שצריך  היא 
 שימחאו כפיים והיא כולה שמחה ומתלהבת...

היא מתיישבת ומסתכלת עליהם. ואז 
אמרתי להם שאני כל היום נתקל באנשים ואין 
כמו שושנה, ובקשתי שיביאו לה עוגיות. לאחר 
כמה דקות היא כמה ואמרה שאין מזגן וחם. 
היא הלכה למתג הרימה אותו והכל הסתדר. 
ואז אמרתי לה שכולם ניסו ולא הצליחו אבל 

 יש לה זכות ואכן הצליחה. -היא
תקשיבו טוב! היום היא אחראית על 
המקום. וכל היום דואגת שהמקום יהיה מלא 

. בל לנו לשכח, שבלי הכנה של באוכל ובשתיה 
שזה אלול, אי אפשר לעמוד לדין  -ארבעים יום

 בראש השנה!

‘ ’

"הרב קשה לי 
בגלל שיש לי 
בת עם סכרת 
נעורים וכל 
שידוך נופל 
מה נעשה?". 
לקחתי ממנו 
 את הטלפון.

 שבת שלו<ם ומבורך 

‘ כי תצא למלחמה על איבך ונתנו ה”
 )דברים כא, י( “אלוקיך בידך ושבית שביו

 מיוחד לימי הרחמים והסליחות
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היאך נכשלו במלחמה בעוון יפת תואר 
 והלא רק צדיקים היו יוצאים למלחמה? 

למה נסמכה פרשת יפת תואר לפרשת בן סורר ומורה, 
לומר לך שכל הנושא יפת תואר, סוף שיש לו בן סורר 
ומורה ]סנהדרין קז.[, בן עזאי אומר מצוה גוררת מצוה  
ועבירה גוררת עבירה, מתוך שלא התגבר על יצרו ולקח 
אשת יפת תואר גרם להוליד בן סורר ומורה, ומתקיים בו  
בסופו "וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית  
 אותו על עץ", ]דב"ר פ"י[.

יש לתמוה ולהשתומם היאך היוצא למלחמת רשות מגיע 
לכל זה, והרי דרשו רבותינו )סוטה מד.( "מי האיש הירא 
ורך הלבב ילך וישוב לביתו" )דברים כ'(, רבי יוסי הגלילי 
אומר הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידו, לפיכך 
תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללן, במה דברים 
אמורים במלחמת רשות אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין 
אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, ואמרו עוד בגמ' המשוחח 
בין תפילין של יד לתפילין של ראש עבירה היא בידו וחוזר 

 עליה מעורכי המלחמה. 
וכיון כיון שרק כשרים וצדיקים שאין להם עבירות בידם ואין 
להם במה להתיירא היו יוצאים למלחמת הרשות, היאך 
אפשר שיגיעו לשפלות של עוון אשת יפת תואר, פח מוקשיו 
של יצר הרע, וכמו שאמרו חז"ל )קידושין כא.( לא דיברה 
תורה אלא כנגד יצה"ר, ועוד שבסוף עובר על עוון מיתה 

ומתחייב משפט מות?

רק מי שהיה לו עדים שחטא היה חוזר 
 מעורכי המלחמה

עי"ל על פי מה שאמרו בירושלמי )פ"ח דסוטה ה"ט( והובא 
ברמב"ן )כ' ט'( שכל החוזרים מעורכי המלחמה היו צריכין 
להביא ראיה לדבריהם, על הבית והכרם והאשה לפני שר 
הצבא ואז ייתן להן רשות לחזור, ושכן אמרו לדעת רבי יוסי 
הגלילי שצריך להביא ראיה על העבירה שבידו, שאילולי כן 
היו מרבית העם חוזרין בטענות שקר. וכן דקדק בעל 
ההפלאה בספרו פנים יפות עה"ת )כ' ה'( שמזה שהיה מכריז 
מי האיש, ולא היה אומר איש אשר בנה בית, מוכח שכל 
אחד צריך להביא עדים על מה שחוזר מהמלחמה. ולפי זה 
ניחא כי אותם שלא נמצאו להם עדים על העבירה שבידם 
לא היו חוזרים מעורכי המלחמה, ומהם היה שייך שיחטאו 
בעוון אשת יפת תואר, והיה מתקיים בהם כל החוטא בסתר 
הקב"ה מכריז עליו בגלוי )סוטה ג.(, לא כן יראי ה' שלא היה 
בהם שום רבב, היה הקב"ה שומר צאתם ובואם לחיים טובים 

ולשלום.

הביאו עצמם לידי ניסיון לעמוד כנגד 
 פיתוי היצר

עי"ל שאותם צדיקים שהיו גדולי המעלה, הגיעו לשפלות 
של וחשקת בה, על ידי שהיו בטוחים בצדקתם ורצו להביא 
עצמם לידי ניסיון, ולא עמדו בפיתוי היצר ונלכדו ברשתו, 
ובמסכת סנהדרין )קז.( אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל 
יביא אדם עצמו לידי ניסיון. וכן אנו מבקשים ומתחננים על 
זה בכל יום "ואל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי בזיון" )ברכות 
ס: ע"ש(. ובמסכת ב"ק )צג.( אמר רבי אבהו לעולם יהא אדם 
מן הנרדפין ולא מן הרודפין שאין לך נרדף בעופות יותר 
מתורים ובני יונה והכשירן הכתוב לגבי מזבח, ופירש העין 
יעקב שלעולם יהא אדם מן הנרדפים על ידי יצר הרע עצמו, 
ולא יהיה מאלו שרודפים אותו ומתגרים בו, כי אסור לאדם 

 להביא את עצמו לידי ניסיון.

מסופר על אחד מגדולי ישראל בחוץ לארץ שראה יהודי אחד מעשן בשבת. כיוון שאותו רב היה 
רב המקום, סטר לו על לחיו. הלה תבעו לבית משפט של גויים. כשהובא הרב למשפט, טען הרב 
שהלה נתן סטירה לאביו, ולכן כמו כן נתן לו סטירה. התובע תכף זעק: שקרן! כבוד הרב 
משקר!! אני נתתי סטירה לאביך?! אמר לו הרב: כן, נתת סטירה לאבי שבשמים בכך שעישנת 

 בשבת ברחוב בפרהסיא. הבינו השופטים לכוונתו של הרב ופטרוהו.
 

מסופר על המשגיח המוסרי ר' נתן צבי פינקל )המכונה בשם "הסבא מסלבודקה"( שפעם 
בלכתו ברחוב, ראה את אחד מתלמידיו, שהתכופף לארץ,הרים פיסת נייר, ושוב חזר וזרקה על 
הארץ. קרא לו המשגיח, והתחיל לחקור אותו לפשר מעשהו זה. השיב לו הבחור: שבהתחלה 
חשב, שזה היה דף מספר קדוש, ולכן הרים אותו מהרצפה, ואולם לאחר שנוכח לדעת, שזה היה 

השליכו שוב לארץ. בשומעו זאת המשגיח, גער מיד על הבחור, והחל להוכיח  -סתם פיסת נייר 
 אותו: 

כך גם   -היכן ה"התחשבות בזולת" שלך? מדוע לא חשבת לעצמך, שכשם שאתה טעית והרמת  
חברך שיעבור באותו מקום, ג"כ יטעה כמוך, ויטרח להתכופף גם הוא להרים את הנייר מן 

בחינם! הרי היה לך לחשוב על זה, ולסלק לגמרי את הנייר, ובכך היית מונע 'טירחת   -הארץ  
אין זאת אלא בגלל שטבוע בליבך רק "אהבה   -שוא' מחברך! ואם לא חשבת על כך  

 על טובתו של השני!  -עצמית" )"אגואיסטיוט"( ולכן לא חשבת כלל 
 

מסופר על הגאון רב איצלה בלאזער ז''ל, שבא אליו ידידו הגאון רב נפתלי אמשטרדם ז''ל 
מה נעשה בדינך? וענהו הגר''נ ז''ל כי ברוך השם -בחלום לאחר פטירתו, ושאל אותו רב איצלה 

גוף המשפט עבר בשלום, אבל בענין הדיבור ראה שהם מקפידים ומדקדקים במאד מאד. והיה 
הדבר לפלא בעיני רב איצלה ז''ל כי היה ידוע שהגר''נ ז''ל שמר מאד מאד את כל מוצא פיו, 
ובאלול לא היה מדבר כלל בדברים בטלים, וגם כשילדה אשתו ובא לבקרה אמר לה רק כמה 
מילים ספורים )מזל טוב ועוד(. ומכל מקום אמר שבענין הדיבור מדקדקים מאד. ומזה הבין איך 

 הדיבור חשוב מאד בשמים, ואינו ענין פשוט כלל. ]בלבבני משכן אבנה[
 

על מרן המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין זצ''ל מסופר, שפעם, לעת זקנותו, נעמד על הבימה 
בישיבת פוניבז' ואמר כך: ''רבותי, נער הייתי וגם זקנתי ]הוא היה קרוב לשנתו התשעים[, אני 
כבר מדבר עשרות שנים על ענין האמונה, ואני מרגיש שאם אני מסיח את עצמי כמה דקות 
מהאמונה, אני נופל ממדרגתי!'' כאשר שומעים אנו כאלו מילים מאדם שהיה ידוע כאחד 
ה''ענקים'', והוא מעיד על עצמו שעבודת האמונה אצלו היא בכל רגע, הרי לימדנו מרן המשגיח 
זצ''ל את היסוד האמיתי של החיים: העבודה הרגעית, הבסיס של כל נקודה פנימית באמונה. 

עולם, אבל ראשית כל צריך שיהיה ברור -ודאי שאין הכוונה רק לאמונה הפשוטה שיש בורא 
 מאוד מאוד מהו עיקר עבודת האדם בעולמו. 

 
מסופר בגמרא )תענית כב.( שאליהו הנביא גילה לר' ברוקא שישנם באותו שוק שעברו בו רק 
שני בני אדם שהם בני עולם הבא, והראה לו אותם. הלך רבי ברוקא ושאלם מה מעשיהם. 
השיבו לו שהם בדחנים, שמחים ומשמחים בני אדם עצובים. ואין חולי קשה כחולי העצבות 
ודיכאון הנפש, וכמו כן אין לך מצווה גדולה כהמרפא חולי נפשות אלו ומעודדם. ומובטח הוא 
להיות בן עולם הבא, וזאת יכול לעשות רק איש אשר כמוך שסבל ונחלץ מסבלו, ללמד לשמח 

 ולחזק אחרים הסובלים ולעודדם עדי יצאו מצרתם. 

‘ ’

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 450-7004448 -בפלאפון

 פרטים מלאים! -‘כרך ג -‘אור השבת’לקראת הוצאת הספר 
הספר שעשה לו רעש בעולם, שוב פעם יוצא בכרך שלישי עם 

אלפי סיפורי אמונה והשגחה, מטעמים ומגדנות על פרשיות 
 השבוע והמועדים. 

עד עתה, בסייעתא דשמיא עצומה, זכינו לכסות כמעט את כל 
עלויות הספר. ונותרו פרשיות אחרונות והנצחות בודדות לקראת 

 סגירת הספר בעוד כחודש.
קוראים שרצו לסייע, וחיכו שנודיע על זמן ההדפסה, אז כך, 
נותרו רק ארבעה שבועות אחרונים להשתתפות בזיכוי הרבים 

הגדול בעולם, וכמובן הודענו ואמרנו קודם, להצטרף כמה שיותר 
 מהר. זאת הזכות שלכם, אתם שותפים בה! 

 


